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ATA DA TRIGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA, 
DA QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA 
LEGISLATURA, REALIZADA ÀS 18 HORAS DO DIA 
15 DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E VINTE. 
PRESIDÊNCIA DO VEREADOR GERALDO SINGER. 
Aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às dezoito horas, realizou-
se na sede da Câmara Municipal de São Roque do Canaã, Estado do Espírito Santo, a 
Trigésima Nona Sessão Ordinária, da Quarta Sessão Legislativa, da Sexta Legislatura, sob 
a presidência do Vereador Geraldo Singer. A presidência convidou a vereadora Olga Maria 
Dala Barba Simonelli para efetuar a leitura de um trecho bíblico, declarando, em seguida, 
aberta a sessão sob a proteção de Deus. Prosseguindo, a presidência solicitou ao 
secretário, Sr. Fabiano Margon a proceder à chamada dos senhores vereadores, 
verificando-se a presença de todos. Havendo quórum, a presidência declarou abertos os 
trabalhos legislativos, imediatamente o que submeteu à discussão a ata da sessão 
ordinária realizada no dia oito de dezembro de dois mil e vinte, que foi aprovada por 
unanimidade. A presidência solicitou à nobre secretária para efetuar a leitura do Expediente 
e da Pauta da Ordem do Dia: Projeto de Lei nº 056/2020, de autoria do Poder Executivo, 
Estima a receita e fixa a despesa do Município de São Roque do Canaã para o exercício 
financeiro de 2021. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento opinou por sua 
aprovação. TRIBUNA LIVRE: Suspenso em virtude da publicação dos Atos da Mesa 
Diretora de nºs. 001/2020 e 004/2020. Em seguida, a presidência franqueou a palavra aos 
senhores vereadores. Vereador Gilmar Meireles: Senhor Presidente, mesa diretora, 
colegas vereadores, colegas de trabalho desta Casa, meu boa noite! Senhor Presidente, 
hoje eu quero dar um esclarecimento na tribuna em relação ao natal das crianças, que todo 
ano nós fazemos no bairro Nossa Senhora das Graças. Esse ano seria o décimo quarto 
ano, mas, infelizmente, senhor Presidente, nós não iremos fazer o natal das crianças e 
nem o bazar, devido o grande problema que estamos passando, que é a questão da covid-
19, por causa da aglomeração. São muitas crianças, dentro de um espaço pequeno, que é 
o Centro Comunitário, não podemos realizar o evento. É claro que elas vão sentir falta de 
receber os presentes do Papai Noel, mas nós temos que pensar primeiro na vida das 
pessoas, das crianças daquele bairro. Eu quero muito agradecer a todos os colaboradores, 
que todos os anos nos ajudam. Mas a situação não está para brincadeira. O Estado 
mostrou hoje que, a cada dia, trinta pessoas estão morrendo por causa da covid-19 no 
Estado do Espírito Santo. Até o natal, há uma previsão de termos quinhentos óbitos, no 
que diz respeito à questão da covid-19. Então, a gente pede aqui, mais uma vez, senhor 
Presidente e colegas vereadores, gostaria que esse vídeo fosse compartilhado, que a 
população se sensibilizasse com relação a essa questão. A Amunes hoje publicou os 
municípios do interior com casos de infecção pelo coronavírus. São Roque do Canaã está 
em sétimo lugar. Em outubro nós tivemos sessenta e um casos, novembro nós tivemos 
trezentos e cinquenta e um casos. Então, nós tivemos um índice em outubro e novembro 
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de quatrocentos e oitenta e cinco por cento de aumento. Isso não é normal! Tem algo de 
errado acontecendo aqui no município. A população está brincando, senhor Presidente! 
Então, eu clamo aqui para que tomem as medidas cautelosas, álcool em gel, máscara e 
evitem sair, porque o governador pronunciou que existe a possibilidade de fechar tudo. E é 
isso que nós queremos? Não! Nós queremos que a economia ande, mas nós queremos 
que a população também faça a parte dela, que não está fazendo. Eu clamo à sociedade 
para termos cautela e tomarmos as medidas de prevenção. Meu boa noite a todos! A 
presidência submeteu à deliberação do plenário acerca da continuidade dos trabalhos 
legislativos, sem o intervalo regimental, o que foi prontamente acatado pelos senhores 
vereadores. Em sequência, a presidência solicitou ao secretário a proceder à nova 
chamada dos senhores vereadores, confirmando-se a presença de todos. Logo após, a 
presidência submeteu o Projeto de Lei nº 056/2020 à discussão e posterior votação, sendo 
o mesmo aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a presidência agradeceu 
a presença de todos, e encerrou a presente sessão ordinária. Para constar, eu, Fabiano 
Margon, ______________________, Secretário, extraí, lavrei e assino a presente ata, junto 
com o senhor presidente. Presentes à sessão ordinária os seguintes vereadores: Claudecir 
Strelow, Fabiano Margon, Gabriel Força Silvestre, Geraldo Singer, Gilmar Meireles, 
Leonardo Casotti Peroni, Miguel Djalma Salvalaio, Olga Maria Dala Barba Simonelli e 
Renato Angelo Gastaldi.  
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